
TISZTELT PARTNERÜNK,

   Szakáruházunkban online és offline hirdetési felületek illetve számos marketing 
eszköz áll rendelkezésükre annak érdekében, hogy minél több vásárlót személyre 
szabottan elérhessenek.

BIJÓ SZAKÁRUHÁZ
ÉS WEBSHOP

További információért és egyedi ajánlatért kollégáink az alábbi elérhetőség egyikén állnak rendelkezésére!

Marketing kommunikációs megjelenési lehetőségek

WWW.BIJO.HU
+36 30 372 6389
MARKETING@BIJO.HU
1135 BUDAPEST,
RÓBERT KÁROLY KRT. 96-100.



POLCCSÍK

A Bijó Szakáruház tematikus termékelrendezése miatt 
hirdetése ezen a felületen közvetlenül a termékcsoport iránt 
érdeklődőket célozza meg. A potenciális vásárló válogatás 
közben többször tekint az ársínre, így a hirdetés több
alkalommal, mégis könnyedén éri el őt, ezzel megkönny-
ítve választását.

Lista ár: /hó/db

Polccsík

5.000 Ft + Áfa

BOLTI

MEGJELENÉSI 
LEHETŐSÉGEK

Már messzebbről is látványos a sorok között határozot-
tan „kiugró” wobbler hirdetés. Ezt a felületet az arculathoz 
viszonyítva lehet akár figyelemfelkeltő, vásárlásösztönző, 
és termék akcióra való felhívás hatásos eszköze. 

Egy biztos: nem marad észrevétlen!

WOBBLER

Lista ár: /hó/db

Wobbler

5.000 Ft + Áfa

POLCI AKCIÓ

Ez az akció díjmenetes, de maximum 3 db terméket jelölhet
meg cégenként a megfelelő táblázat  pontos kitöltésével. 

Az akciós termékeket színes árcímkével és akciós táblával 
emeljük ki. A termék akciós áron kerül fel webshopunkba. 
Az akcióról hírlevélben is tájékoztatjuk vásárlóinkat.

Lista ár: (havi akció)

Polci akció

díjmentes

FONTOS! Kizárólag hiánytalanul kitöltött 
táblázatot tudunk elfogadni!

A másodkihelyezést közvetlenül a kasszák mellett jelenítjük meg,
padlómatricával és figyelemfelkeltő akciós táblával  támogatjuk.

MÁSODKIHELYEZÉS

POLCI AKCIÓ
LEHETŐSÉG

Kérünk mindenkit, számolja ki, hány db terméke fér el az akciós polcon,és e szerint töltse ki majd 
a táblázatot! Ez az akció is havi akció, szintén 100%-ban továbbadjuk a kapott kedvezményt vevőink 
felé.

kiemelés színes árcímkével és akciós tábla 
figyelemfelkeltéssel áruházainkban
akciós termékként felkerül webshopunkba
hírlevélben tájékoztatjuk vásárlóinkat
Facebook post az akciós termékekről 

MÁSODKIHELYEZÉS

Egy polc mérete:
100 cm x 50 cm (szélesség x mélység) 

Lista ár: /hó/polcMásodkihelyezés polci akció 5.000 Ft + ÁFA

PROMÓCIÓS SZIGET (GÚLA)

A promóciós szigeteken az Ön termékcsoportja és 
márkája különleges figyelemben részesül, hiszen fizikailag 
is elkülönül a terméksoroktól. Kiemelt helyen, a leg-
frekventáltabb vásárlási útvonalakon elhelyezett szigetek 
szembeötlő felülete tökéletes az új termékek, aktuális
akciók, és a márka imázs kommunikálására. 

Az áruházban összesen 8 db gúla van!
Lista ár: /hó/dbTeljes Gúla 25.000-30.000 Ft + Áfa
Lista ár: /hó/db4/1  Gula (1 oldal) 10.000 Ft + Áfa
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BOLTI

PLAKÁT
KIHELYEZÉS

Szívesen kerülne a „kirakatba”? 
Cége arculatát híven tükröző önálló dis-

play szigeten megteheti! Fejezze ki stílusát, 
filozófiáját, hogy személyesebben szólíthassa 
meg leendő vevőit!

DISPLAY

Lista ár: /hó/db

Display

25.000 Ft + Áfa

Ha ezzel a lehetőséggel szeretne élni, akkor Önnek 
fontos az, hogy termékéről és cégéről személyes 
pozitív benyomása legyen a vásálónak. A tapasztalati 
úton szerzett kellemes élmény a vásárló ismerősei 
között szájról szájra terjed: mai napig ez a „legjobb” 
reklám.

Kínáló pult: egyeztetés szükséges

KÍNÁLÓ PULT:*

Lista ár: /hó/db

Kínáló pult

egyeztetés szükséges

(hostess promóció) A mozgójárdán a vásárlónak ideje, és igénye van 
arra, hogy számára új, releváns, ezért értékes in-
formációkról értesüljön. A mozgójárda pedig le-
hetővé teszi a könnyű olvashatóságot, akár lefelé, 
akár felfelé utazik a kedves vásárló. Jobb és bal 
oldalon 5-5 db plakáthely van.

Plakát méret:
A2 (420 X 590 mm) álló, kifutó nélkül

PLAKÁTOK KIHELYEZÉSE A 
MOZGÓJÁRDA MELLÉ:

Lista ár: /hó/db

Plakát

15.000 Ft + Áfa

Legyen szem előtt termékével és márká-
jával a felületen, minden vásárlás alkalmával, 
hogy bekerülhessen terméke a bevásárló- 
kocsiba!

Összesen 5 db plakáthely van!

Plakát méret: 
B1 (1000 X 707 mm) fekvő, kifutó nélkül

BEVÁSÁRLÓ KOCSIKNÁL
ELHELYEZETT REKLÁM:

Lista ár: /hó/db

Plakát

15.000 Ft + Áfa

BOLTI

MEGJELENÉSI 
LEHETŐSÉGEK
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* Személyes megállapodás szükséges a beszerzési osztállyal!



6
WWW.BIJO.HU 7MARKETING@BIJO.HU         +36 30 372 6389 1135 BUDAPEST,RÓBERT KÁROLY KRT. 96-100.

PRINT ÉS

ONLINE 
KOMMUNIKÁCIÓS FELÜLETEK

BOLTI

MEGJELENÉSI 
LEHETŐSÉGEK

Az egyik leghatékonyabb hirdetési forma a beltéri reklámok körében. Igény szerinti méretben és 
tetszőleges formában jeleníthető meg, egyedi formában nagyon látványos.

Padlómatrica méret:  Az átmérője legfeljebb 1m lehet!

PADLÓMATRICA

Azok, akik több terméket vásárolnak, mindig használ-
nak bevásárlókosarat, ezért a rajtuk elhelyezett hird-
etéssel a megfelelő célközönséget lehet elérni. Rövid, 
és hosszú távon is érdemes elnyerni bizalmukat, 
márkaként „a fejükben lenni” az egész vásárlás alatt.

Méret: (230x190 mm) 20 db

BEVÁSÁRLÓ KOSÁRBAN
ELHELYEZETT REKLÁM

Lista ár: /hó/db

Kosár reklám

13.000 Ft +ÁFA

Lista ár: /dbPadlómatrica 17.000 Ft + ÁFA

Lehetőség van a hírlevélben kiemelt termék illetve árajánlattal, logóval megjelenni, így a vásárlók 
és a viszonteladó partnereink közvetlenül ismerkedhetnek meg az adott márkával és a termék által 
nyújtott előnyökkel. 

Hírlevél banner méret: 580 x 390 px és 580 x 190 px

HÍRLEVÉL ***

LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL

(csak partnereinknek kapják)

VISZONTELADÓI HÍRLEVÉL
Megjelenés (havonta) 1x

Maximális kiemelt termékajánlat 4 db

Megjelenés (havonta) 2x

Maximális kiemelt termékajánlat 8 db

A  bijobolt hivatalos Facebook oldala közel 19.000 köve- 
tővel bír.  Az ajánlat egy hónapban egy alkalommal kerül ki 
a  facebook oldalra egy önálló posztban, ami fontos, hogy 
a grafikai anyagon maximum 20% szöveg helyezhető el és 
a kép mellé kísérő szöveg is szükséges (Max. 2-3 mondat).

Méret: 800 x 800 px 

FACEBOOK POST KIEMELÉSSEL

Lista ár: /hó/dbFacebook post 12.000 Ft + Áfa

Lista ár: /hóLakossági hírlevél 15.000 Ft + Áfa Lista ár: /hóViszonteladói hírlevél 15.000 Ft + Áfa

Árkatalógusunkban különböző felületek vásárlásával, 
szórólapjainkon és hírleveleinken való megjelenésével 
széles vásárlói körhöz juttathatja el termékeit.

*** Maximálisan 4 kiemelt termékajánlatot helyezünk el egy hírlevélben
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A Bijó akciós újságban megtalálhatók az aktuális kiemelt havi akciós termékek, me-
lyeket Budapesten és számos nagyvárosban terítünk. Az újság megtalálható központi 
szakáruházunkban, illetve online is terjesztünk.

HAVI AKCIÓS ÚJSÁG

Lista ár: /hóHavi akciós újság (1 termékhely) 20.000 Ft + ÁFA

(havi 45.900 példányszám)

Lista ár: /hóHavi akciós újság - reklámcsík (3 termékhely) 60.000 Ft + ÁFA

PRINT ÉS

ONLINE 
KOMMUNIKÁCIÓS FELÜLETEK

PRINT ÉS

ONLINE 
KOMMUNIKÁCIÓS FELÜLETEK

Weboldalunkat havonta közel 80.000 egyedi látogató 
keresi fel. Webshopunkat viszonteladóink és lakossági
vásárlóink egyaránt felkeresik így online hirdetésé- 
vel közvetlen kapcsolatot teremthet a vásárlókkal, és 
érdeklődési körük szerint, egyénre szabva érheti el a 
kívánt célcsoportot. 

Web banner méret 1110 X 415 px  és 690 x 690 px 

WEB BANNER ELHELYEZÉS

Lista ár: /hó/db

Web banner

12.000 Ft +ÁFA

A Bijó Szakáruház parkolójában elhelyezett óriásplakátokkal nem csak látogatóink, hanem az épületbe 
érkezők is találkoznak, ezért kiváló lehetőséget biztosít a figyelemfelkeltésre.

ÓRIÁSPLAKÁT

ÚJ MEGJELENÉS

ÓRIÁSPLAKÁT HELY KIAJÁNLÁS       
Helyszín: 1135 Budapest, Róbert Károly krt. 96-100., Bijó Szakáruház parkoló
Darabszám: 4 db (összesen elérhető)
Méret: 500 cm X 240 cm /db

BÉRLETI LEHETŐSÉGEK, ÁRAK

havi számlázás
kreatív fájl nyomdai elkészítése megrendelő feladata
gyártási költségek a megrendelőt terhelik
Alapanyag opciók:
    a, Papír alapú: 3 havonta csere lehetőség
    b, Molinó: teljes időszakra fix kreatív
felhelyezés költsége a megrendelőt terheli

Lista ár: /hó/dbÓriásplakát kihelyezés 30.000 Ft + ÁFA

12  HÓNAPOS BÉRLÉS



PRINT ÉS

ONLINE 
KOMMUNIKÁCIÓS FELÜLETEK

A gyártási költségek a megrendelőt terhelik, igény esetén a gyártási költségekre tudunk árajánlatot adni!
Több felület megrendelése esetén kérje egyedi kedvezményes ajánlatunkat a
marketing@bijo.hu e-mail címen vagy a +36 30 372 6389 telefonszámon!

Megrendelés menete: Kapcsolattartójának, írásban jelzett megrendelés alapján.
Kiajánló anyag érvényessége: 2020.12.31.

havi számlázás
kreatív fájl nyomdai elkészítése megrendelő feladata
gyártási költségek a megrendelőt terhelik
Alapanyag opciók:
    a, Papír alapú: 3 havonta csere lehetőség
    b, Molinó: teljes időszakra fix kreatív
felhelyezés költsége a megrendelőt terheli

Lista ár: /hó/dbÓriásplakát kihelyezés 30.000 Ft + ÁFA

 6   HÓNAPOS BÉRLÉS

havi számlázás
kreatív fájl nyomdai elkészítése megrendelő feladata
gyártási költségek a megrendelőt terhelik
Alapanyag opciók:
    a, Papír alapú: 3 havonta csere lehetőség
    b, Molinó: teljes időszakra fix kreatív
felhelyezés költsége a megrendelőt terheli

Lista ár: /hó/dbÓriásplakát kihelyezés 30.000 Ft + ÁFA

 3   HÓNAPOS BÉRLÉS

További információért és egyedi ajánlatért kollégáink az alábbi elérhetőség egyikén állnak 
rendelkezésére!

BIJÓ SZAKÁRUHÁZ
ÉS WEBSHOP

Marketing kommunikációs megjelenési lehetőségek

WWW.BIJO.HU
+36 30 372 6389

MARKETING@BIJO.HU
1135 BUDAPEST, RÓBERT KÁROLY KRT. 96-100.
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